nieuwsbrief 1

Agenda

Jarigen

Datum
14 sept.
24 sept.
26 sept.
26 sept.
3 okt.
3-12 okt.
9 okt.
10 okt.
11 okt.
12 okt.
19 okt.
22-26 okt.

september/oktober 2018

Activiteit
Vossenjacht
Informatieavond
Kinderpostzegel actie groep 7
In sportkleren naar school!
Mirjam geeft les
Kinderboekenweek
Streetwise
Anouk geeft les, Ik ga zelf mee op kamp naar groep 8
Anouk geeft les, Ik ga zelf mee op kamp naar groep 8
Anouk geeft les, Ik ga zelf mee op kamp naar groep 8
Studiedag (leerlingen vrij)
Herfstvakantie

In de zomervakantie, afgelopen maand en in de komende maand zijn de volgende
kinderen jarig (geweest).
Naam
Nathan
Emmi
Dinian
Tabitha
Eline
Jordy
Amber
Christian H
Silke
Romée
Sem

Datum
10 aug.
6 sept.
7 sept.
10 sept.
13 sept.
14 sept.
15 sept.
18 sept.
8 okt.
17 sept.
17 sept.

Nog van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en voor de kinderen die nog jarig moeten
worden: Alvast een heel fijne verjaardag toegewenst!

Kennismaken

De kennismakingsgesprekken heb ik als positief ervaren! Leuk om jullie als ouders te
ontmoeten met of zonder zoon of dochter erbij. Ook op de afgelopen informatieavond
was er behoorlijk belangstelling. Dank hiervoor.

Afspraken

Zou u afspraken bij een arts, tandarts en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijden
willen plannen?
Als het echt niet anders kan, het liefst zo vroeg mogelijk op de ochtend of zo laat mogelijk
op de middag. Tuurlijk zal dit lang niet altijd haalbaar zijn.
Graag van te voren even melden aan de leerkracht d.m.v. Parro of een briefje

Doelen

Op school zijn we de komende weken bezig met verschillende vakken en onderwerpen.
Rekenen
In het thema Op safari gaat het om handig rekenen, breuken aflezen en procenten
koppelen aan breuken, zoals 25%=1/4.
Blok 2 gaat over Zet ‘m op met onder elkaar optellen en aftrekken, ook met
kommagetallen. Bij meetkunde gaat het over meten op schaal en de werkelijke afstand
berekenen.
Taal/spelling
Het thema ‘organiseren’ staat centraal. Bij de werkwoordspelling gaat het over ‘stam+t”:
vinden-ik vind-hij vindt. We gaan verder met werkwoordvormen in de verleden tijd. Bij taal
leren we nieuwe (thema)woorden en gaan een zin ontleden in onderwerp, persoonsvorm
en werkwoordelijk gezegde. Ook zetten we juiste leestekens in zinnen met directe rede.
Wereldoriëntatie
In dit thema onderzoeken de kinderen verschillende familieverhalen: de relatie tussen een
soldaat in de WO l en zijn familie thuis, de ruzie tussen Willem ll en zijn zoon, de conflicten
tussen ouders en hun kinderen in de jaren ’50 en ’60 en het verhaal van een
indianenfamilie. Ze onderzoeken daarna een familieverhaal naar eigen keuze en
presenteren dat op een bepaalde manier.
Natuurlijk doen en leren we nog veel meer.

Gym

Op maandagmiddag is er gym vanaf 13.20/25 in de Erica Terpstra hal onder begeleiding
van Lucia. Kinderen die in de buurt van de hal wonen hoeven niet om 13.10 op school te
zijn maar mogen rechtstreeks naar de Erica Terpstra hal. Buiten wachten de leerlingen
totdat Lucia er is.
Lucia vertrekt met de andere kinderen als de bel is gegaan.
Als de gymles is afgelopen haal ik de kinderen weer op en hebben we nog verkeer op
school. Lucia geeft dan de gymles aan haar eigen groep.

Vrijdag is er gym in de Kamphal onder begeleiding van Sanne Visser van Goed Bezig.
Om 12.00 mogen kinderen rechtstreeks naar huis. Kinderen die de Stationsweg over
moeten steken doen dat met mij bij de verkeerslichten.

Sportkleren

Nationale Sportweek (15 t/m 29 september)
Hoe leuk is dat? In je sportoutfit naar school! Dat kan op morgen woensdag 26 september
We hebben vorige week al veel beweeg-quizzen gedaan en morgen gaan we met elkaar op
de foto in sportkleren!
De sportweek krant is vorige week al mee naar huis gegaan.
Bekijk hem hier digitaal nog
http://issuu.com/mdhuitgeverij/docs/20170281_20180831?e=3541517/64252923

Parro

De meldingen van berichten in Parro kunnen soms dagelijks worden weer gegeven.
Voor het aanpassen van meldingen kun je onderin op de 3 puntjes klikken.
Dan ga je naar meldingen en je kan tijden instellen waarop je meldingen wilt ontvangen.
Dit kan ook per dag. Een samenvatting van gemiste meldingen kun je je laten e-mailen.
Dit kan direct, maar ook dagelijks op een bepaald tijdstip enzovoorts.

Tot slot

Ik hoop op een mooi, leerzaam en plezierig cursusjaar met de kinderen, maar uiteraard
ook met jullie als ouders.
Mocht er wat zijn, laat het even weten.
Met enthousiaste groet,
Wilmer van den Berg
Groepsleerkracht
wvandenberg@kindcentrumdeschaapskooi.nl

